
OLETKO
KYLLÄSTYNYT 
KOSTEISIIN
PUOLINAAMAREIHIN?  
Maailman ensimmäinen suodattava 
puolinaamari, joka tuulettaa
kosteuden ja hiilidioksidin pois



puolinaamarin on oltava helppokäyttöin-
en. Suojaimen on myös hyvä olla mukava ja 
taloudellisesti järkevä.

Irrotettavan puhaltimen ansiosta suodat-
tavien puolinaamarien määrä on vähentynyt ja 
investointi puhaltimeen on maksanut itsensä 
nopeasti takaisin. 

”Voit käyttää samaa suodattavaa
puolinaamaria pidempään”

Lattianhioja Claus Stephansen Kim Gulvmandin 
lattiayrityksestä Århusista on todennut, että 
puhaltimella varustettu AIR+ suodattava puoli-
naamari tuo myös suuria taloudellisia hyötyjä. 

”Normaalisti olen pystynyt käyttämään suo-
dattavaa puolinaamaria enintään kaksi tuntia. 
Sen jälkeen se on ollut niin likainen, haiseva 
ja ärsyttävä, että se oli heitettävä pois. AIR+ on 
täysin erilainen. Se on mukavan tuntuinen ja se 
pitää itsensä ”raikkaana” ja kuivana, joten sitä 
voi helposti käyttää pidempään.

Claus Stephansen tekee päivittäin töitä run-
saassa hiomapölyssä ja sen vuoksi suodattavan 

”…investointi puhaltimeen maksaa 
itsensä nopeasti takaisin”.

Viilentää ja pitää 
pirteänä
Alentaa lämpötilaa jopa 4 °C

Vähentää hiilidioksidin 
kertymää 
Imee hiilidioksidin ulos
kasvo-osasta ja estää päänsärkyä
ja huimausta.

Vähentää kosteutta
Alentaa suhteellista kosteutta
jopa 40 %

Claus Stephansen lattiayritys 

Kim Gulvmandilta

Katso video osoitteessa 
www.airplus-europe.com



”Voit käyttää samaa suodattavaa
puolinaamaria pidempään”

”…investointi puhaltimeen maksaa 
itsensä nopeasti takaisin”.

Erittäin mukava malli
Puolinaamarin muoto varmistaa, että AIR+ -suodat-
tava puolinaamari istuu tiiviisti kaikilla kasvoilla 
eivätkä suojalasisi huurru. Pehmeän materiaalin ja 
pehmustetun alumiinisen nenäkappaleen ansiosta 
puolinaamari on miellyttävä käyttää.

Taitettava poulinaamari
Sopii taskuusi, missä se on suojassa ja
käyttövalmiina.

Helppo säätää  
Nauha kulkee vapaasti puolinaamarin läpi, joten 
voit säätää koko puolinaamaria yhdellä vedolla.

Lisäturvaa
Täysin uudenlainen ja patentoitu
poistoventtiili lisää turvallisuutta:
se sulkeutuu jokaisella hengenvedolla
työasennosta riippumatta.

Minipuhallin
Puhallin kiinnittyy suodattavaan puolinaamariin
helposti kiertämällä. Eikä sen 26 gramman paino
vaikuta merkittävästi suojaimen käyttöön. Se pitää 
AIR+ -suodattavan puolinaamarin kuivana ja
hiilidioksidittomana 4 tuntia yhdellä latauksella. 
Latausta voidaan täydentää taukojen aikana.
Puhaltimella on IP53-luokitus ja sen vuoksi suojattu 
pölyltä ja roiskevedeltä.



Maahantuoja Euroopassa:Tuotteen myyjä:

Tuotenumero Tuotenimi

700000 AIR+ FFP2 -naamari venttiilillä, taitettava, 10 kpl

700010 AIR+ FFP3 -naamari venttiilillä, taitettava, 10 kpl

700090 AIR+ Active mikroventtiili

Lisää tehokkuutta ja 
säästöjä
Puhallin lisää mukavuutta ja 
sen myötä tehokkuutta.

Ergonominen muoto
Istuu hyvin ja tiiviisti kaikilla 
kasvolla.

Ladattava
4 tunnin käyttöaika yhdellä 
latauksella. Latausaika 1,5 tuntia 
micro-USB liittimen avulla. 
Voidaan ladata esim. taukojen 
aikana mobiililaitteesta.

Vähentää kosteutta
Alentaa suhteellista kosteutta
jopa 40 %

Vähentää hiilidioksidin 
kertymää 
Imee hiilidioksidin ulos
kasvo-osasta ja estää päänsärkyä 
ja huimausta.

Viilentää ja pitää 
pirteänä
Alentaa lämpötilaa jopa 4 °C

Suojelee keuhkojasi pölyhiukkasilta
Sertifioitu CE EN149:2001+A12009 mukaisesti.
Naamarit ovat CE-sertifioituja luokkiin FFP2 ja FFP3.
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